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محتوى  سطورها...يتبادلون  لقراءة  يتلهفون   .. صدورها  شوق  في  الجميع  ينتظر 
أوراقها... يتناقشون في كلماتها وحروفها .. إنها المجلة األشهر في تاريخ المجالت 
البحرين  إلذاعة  األسبوعية  اإلذاعية  النشرة   .. البحرين”  “هنا  المتخصصة  البحرينية 
الالسلكية والتي صدر أول أعداها في 31 ديسمبر 1957م عن دائرة العالقات واإلذاعة .. 
وهدفت المجلة التي كانت تحظي بإعجاب اآلالف من البحرينيين والمقيمين األجانب 
األحاديث  من  ومقتطفات  اإلذاعية  والشخصيات  الهامة  بالبرامج  التعريف  إلى 
عبر  المجلة  ضمت  وقد   .. وكواليسها  اإلذاعية  البرامج  تفاصيل  وكذلك  المفيدة 
تاريخ صدورها أبوابًا ثابتة من أبرزها “تعال معي إلى اإلذاعة”، و“البحرين بين الماضي 
والحاضر”، و“طرائف بين اإلذاعة والمستمعين”، و“ماذا من جديد”، و“شاعر ومطرب”، 
باإلضافة إلى البرامج اإلسبوعية إلذاعة البحرين الالسلكية.. “رمضانيات” تلقي الضوء 

على واحدة من أشهر المجالت البحرينية عبر تاريخ الصحافة بالمملكة...

التفاح فاكهة مرطبة وسهلة لألمعاء، ومفيد في األمراض اإللتهابية الحادة؛ يخفف من 
السعال؛  ويهدئ  عملها؛  يسهل  إذا  والمثانة؛  والكليتين  للكبد  أيضًا  ومفيد  الحمًى؛  أالم 
“خذ  يقول  الشعبي  والمثل  بالفيتامينات  الفواكه  أغنى  من  وهو  البلغم،   إفراز  ويسهل 
تفاحة باليوم تبعد المرض عنك دوم”، ويحتوي التفاح على الفيتامينات “أـ ب 1 ـ ب 2 ـ ث”، 
وللتفاح عدة وصفات طبية يعالج بها، وإذا عصر التفاح وقطر ماؤه وسد عليه في زجاجات 
فإنه يبقى على حالته من غير فساد، وقد يفيد شرب كأسين منه للكثير من األمراض، من 
الكبد،  وأمراض  النقرس،  وداء  الشرايين،  وتصلب  اللمفاوية،  والغدد  األوعية  أمراض  بينها: 
وفقر الدم، وأمراض الجهاز البولي، وأمراض الجلد، والروماتيزم، واألعصاب، كما أنه يقوي 
الدماغ والقلب والمعدة ويسهل الهضم ويفيد في عالج أمراض المفاصل، ويدخل في 

تركيب بعض العقاقير الطبية ويذهب عسر التنفس ....

منه الحلو والمر والحامض
التفاح ..  جوهرة الفواكه

المجالس الرمضانية

من أرشيف الصحف البحرينية

ذكريات من أيام زمان

صدر أول أعدادها قبل 55 عامًا
 “هنــا البحــرين” .. 

أسرار اإلذاعة البحرينية



اغتنم عروضنا السخية في هذا الشهر الكريم.
 استمتع بعروضنا الخاصة في شهر رمضان الكريم و اكتشف روعة التجربة في القيادة مع جاكوار.

 إنها جبارة، رشيقة و آسرة في كل ما تقوم به. معها ستشعر باإلختالف. ستشعر بأنك مفعم بالحياة.
اشعر بها، دعها تحركك، و اسأل نفسك: ”هل تشعر بنبض الحياة؟“

• خدمة صيانة مجانية لخمس سنوات
• ضمان المصنع لخمس سنوات أو 250ألف كلم*

• مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 250ألف كلم*

زوروا معرضنا اليوم لتحصلوا على فرصة قيادة سيارة جاكوار XJ في حلبة البحرين الدولية.

ابــتــداًء مـن

26,995دينار

*أيهما أسبق      **تطبق الشروط و األحكام
التوقيت: من 8:00 صباحًا و حتى 2:00 بعد الظهر و من 8:00 مساًء و حتى 10:00 مساًء.

HOW ALIVE ARE YOU?

جــاكــوار البـحـرين
سترة، هاتف: 707070 17

JAGUAR-ME.COM

تمويل م�سرفي ب�سعر فائدة يبد�أ من ٪2,6**
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أزهاره وردية ذكية الرائحة 
التفاح ... فاكهة الصحة والجمال

التفاح في الطب القديم كان له دور كبير 
يعالجون  كانوا  فاليونانيون  العالج،  في 
غيرهم  وكان  بعصيره،  األمعاء  أمراض 
يعالج به الجروح والقروح، وكانوا يستعملون 
األم  بحليب  ومزجه  التفاح  مسحوق  من 
التفاح  وبعصير  والروماتيزم،  للرمد  عالجًا 
المطبوخ عالجوا الصرع، وينتمي التفاح إلى 
قلبية  بسيطة  أوراقه  الوردية،  الفصيلة 
الشكل، واألزهار وردية ذكية الرائحة والتفاح 
والعالج،  الوقاية  في  الهامة  الفواكه  من 
وبالنسبة إلى طعمه فهو على ثالثة أنواع: 
يحوي  األحمر  والتفاح  وحامض،  ومر،  حلو، 
نسبة جيدة من مضادات حدوث محفزات 
النصائح  من  العديد  وهناك  السرطان، 
التغذوية التي تأتي من األطباء وأخصائيي 
القشر  مع  التفاح  بتناول  تنصح  التغذية 
وقد  جيدًا،  تنظيفه  بعد  تقشيره  وعدم 
يعزى األمر ألرتفاع نسبة األلياف فيه، والتي 
أن هناك دراسة  إال  الصحة،  تلعب دور في 
إلى  إضافة  التفاح  قشور  أن  توضح  نشرت 
إال  األلياف،  نسبة جيدة من  إحتوائها على 
أن هذه القشرة كذلك تحتوي على بعض 
المركبات الكيميائية، والتي لها تأثير  مضاد 
“المسرطنة”،  للسرطان  المحفزة  للمواد 
األحمر  التفاح  أن  الدراسة  في  لوحظ  وقد 
المواد  هذه  من  جيدة  نسبة  يحتوي 
للسرطان،  محفزات  أي  لحدوث  المضادات 
بشكل  التفاح  بتناول  الجميع  ينصح  لذلك 

عام وخاصة األحمر.....

فوائد طبية ضخمة 

ويكسب التفاح الجسم مناعة ضد كثير من األمراض، 
الحاد  واإلسهال  الهضمي  الجهاز  عالج  في  ويفيد 
الحمى  آالم  من  التفاح  نقيع  ويخفف  المزمن، 
والعطش وينشط الكبد، كما أنه يساعد في تخليص 
مناسب  أيضًا  وهو  والدهون،  األحماض  من  الجسم 
لمن يشكون من تصلب الشرايين والسمنة والبواسير 
حاالت  لعالج  ويستعمل  الجلدية،  واألمراض  واإلكزيما 
األطفال  حاالت  خصوصًا  والحاد،  المزمن  اإلسهال 
الغذاء  عن  الطفل  يمنع  حيث  الصيف،  فصل  في 
 9 ـ   7 تقشر  للطفل  وإلعداده  التفاح.  إال  صوره  بكل 
تفاحات، وتنظف من البذور الداخلية ثم تبشر، ويغذي 
منها الطفل إلى درجة اإلشباع ثالث مرات في اليوم، 
تقلل  التحسن،  ظهور  وبعد  ثالثة،  أو  يومين  وبعد 
كمية التفاح ويضاف إليها مغلي الشوفان، وباستمرار 

المعتاد،  غذائه  إلى  تدريجيًا  الطفل  ينتقل  التحسن 
وأمراض  الرئوية  النزلة  لعالج  التفاح  يستعمل  كذلك 
تفاحات  ثالث  أو  تفاحتان  تقطع  بأن  وذلك  األمعاء، 
ساعة،  ربع  لمدة  الماء  من  لتر  في  وتغلي  بقشورها، 
أقداح  ستة  أو  أربعة  مقدار  المغلي  هذا  من  ويشرب 
النقرس  وعالج  البول،  وإدرار  الروماتيزم،  ولعالج  يوميا، 
يغلي 30 جرامًا من قشر التفاح في حوالي ربع لتر من 
الماء لمدة ربع ساعة، و يشرب من هذا المغلي مقدار 
أربعة أو ستة أقداح يوميًا، أما لعالج السعال الناتج عن 
التهاب الحنجرة والبحة عند األحداث والمسنين يؤكل 
التفاح الممزوج بسكر النبات مع الينسون، واألفضل من 
تفاحة  كل  حشو  مع  المشوي  التفاح  استعمال  ذلك 
بمقدار صغير من الزعفران، والتفاح المشوي يزيل أيضًا 

اإلمساك المستعصي ويلين البطن.

تفاحة واحدة تكفي

الكبد،  أمراض  لعالج  التفاح  بتناول  األطباء  يوصي  كما 
بتضخم  واإلصابة  واإلمساك،  الدم،  ضغط  وزيادة 
وتناول  الدم،  وفقر  الخنازير”  “داء  الليمفاوية  الغدد 
يلين  ـ  العشاء  خاصة  ـ  الطعام  وجبة  آخر  في  تفاحة 
المعدة، وينظف األسنان، كما أن حامض األوكساليك 
ويوجد  عليها،  ويحافظ  األسنان  يبيض  بالتفاح  الذي 

حاليًا شراب التفاح الخالي من الكحول، ويوصف لكثير 
وتصلب  العام،  والضعف  الدم،  كفقر  األمراض  من 
الشرايين، وداء النقرس، وأمراض الكبد، والجهاز البولي، 
وأمراض الجلد، وروماتيزم األعصاب، ويستعمل التفاح 
وتوضع  التفاحة  تشوى  بأن  وذلك  األذن،  آالم  لعالج 
اللبخة  هذه  تفيد  كما  المريضة،  األذن  على  لبخة 
متساو  خليط  من  اللبخة  تعمل  أو  الجروح،  عالج  في 
كل  األطباء  ويوصي  الزيتون،  وزيت  التفاح  عصير  من 
وبصورة  التفاح،  بتناول  األعمار  جميع  في  األشخاص 
خاصة المصابين بأمراض الكلى والمفاصل والنقرس، 
كعالج  التفاح  تناول  بكثرة  الروس  األطباء  وأوصى 
المرارة، ويمكن للمصابين  للضغط الشرياني، وحصى 
التفاح بشرط تقشيره أو مضغه  بضعف المعدة أكل 

جيدًا. 

رجيم التفاح 

كثر الحديث مؤخرًا عن إتباع موضة جديدة في عالم 
الرجيم والرشاقة بعنوان رجيم التفاح، وكيف أن له آثار 
إيجابية، سواء على الصحة أو في التخسيس وإكتساب 
من  عالية  نسبة  على  التفاح  يحتوى  حيث  صحى،  وزن 
األلياف تعمل على خفض الدهون، إضافة إلى أنه من 
السكر  من  جرعة  على  الحصول  يمكن  التفاح  خالل 
الطبيعي والكثير من الفيتامينات، وهناك تطور هائل 
في رجيم التفاح، كما أن هناك العديد من المحاوالت 
باستخدام  ومفيدة  صحية  للرجيم  أنظمة  ألبتكار 
التفاح على اعتباره أنه فاكهة لذيذة ومحببة للجميع، 
في  التغذية  علوم  في  الخصائيين  أحد  أعتمد  لذا 
رجيم التفاح على تناول 5 وجبات طوال اليوم أي وجبة 
طعام  تناول  ثم  خفيفة،  صباحية  ووجبة  األفطار، 
والعشاء،  الظهر  بعد  خفيفة  وجبة  تناول  ثم  الغذاء، 
وجبة  كل  تكون  أن  التغذية  علوم  أخصائي  وينصح 
صغيرة، ويجب أال تحتوى إال على مصدر واحد فقط من 
البروتين، على أن يتم تناول 3 تفاحات خالل اليوم في 
الوجبات الفطار والغذاء والعشاء، كما نصح بضرورة أن 

ترافق كل وجبة كوب من المياه.
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ضمت تفاصيل البرامج والنشرات 
“هنا البحرين” .. سطور البث اإلذاعي

بعد إنطالق اإلذاعة البحرينية جاء التفكير للقائمين عليها بإصدار نشرة دعائية 
وإعالمية متخصصة تتضمن كافة التفاصيل حول ما تبثه اإلذاعة من برامج ونشرات 
اخبارية، وصدر أول عدد من “هنا البحرين” النشرة اإلذاعية األسبوعية إلذاعة البحرين 
الالسلكية في 31 ديسمبر 1957م عن دائرة العالقات واإلذاعة ومقرها باب البحرين 
المستشار  إبن  بلجريف  حمد  جيمس  الوقت  ذلك  في  إدارتها  يتولى  كان  التي 
إلى قرائها بدون مقابل  المجلة  تشارلز بلجريف حتى عام 1959م، وكانت ترسل 
لمن يطلبها وكانت تطبع في مطابع دار المؤيد ... “رمضانيات” تكشف تفاصيل 

المجلة المتخصصة األكثر شهرة في تاريخ الصحافة واإلعالم البحريني .....

4 صفحات فقط 

بدأ العاملين في اإلذاعة البحرينية بالتفكير في إصدار 
يتضمن  وماذا  البحرين  هنا  مجلة  من  األول  العدد 
صدر  وبالفعل  واإلخراج،  التبويب  سيكون  وكيف 
العدد األول منها وكان من أربع صفحات فقط، تضم 
اإلذاعة  في  الهامة  بالبرامج  وتعريفًا  اإلذاعة  برامج 
األحاديث  من  ومقتطفات  اإلذاعية  والشخصيات 
الوجود،  إلى  تخرجها  اإلذاعة  كانت  والتي  المقيدة 
في  جاء  كما  النشرة  هذه  إصدار  من  الهدف  وكان 
لمستمعيها  اإلذاعة  تقدم  أن  األول  العدد  افتتاحية 
األسبوعية  برامجها  1957م  فبراير  شهر  من  ابتداًء 
البرامج  عن  تفاصيل  إلى  باإلضافة  جديد،  شكل  في 
األسبوعية، ومختصر ألهم ما يذاع في األسبوع الذي 
الصادر   17 العدد  ويرسم  اإلذاعة.  نشرة  صدور  يسبق 
الذي حصل لهذه  التطور  في 24 مايو 1957م مالمح 
النشرة. فقد صدر هذا العدد في ست صفحات بدأت 
لعمود  ورسمة  البحرين  بخريطة  األولى  الصفحة 
العدد  وتضمن  البحرين”،  “هنا  وعبارة  اإلرسال  يمثل 
إلى  معي  وتعال  اإلذاعية،  الشخصيات  التالية  األبواب 
وطرائف  والحاضر،  الماضي  بين  والبحرين  اإلذاعة، 
وشاعر  جديد،  من  وماذا  والمستمعين،  اإلذاعة  بين 
ومطرب، إضافة إلى البرامج اإلسبوعية إلذاعة البحرين 
اإلذاعة  إرسال  ساعات  العدد  بين  كما  الالسلكية، 

حينذاك.  

تغيير غالف المجلة

واستمرت المجلة تصدر أسبوعيًا على هذا النحو حتى 
عددها  من  ابتداًءً  أخريتان  صفحتان  إليها  أضيفت 
نمط  على  يصدر  عدد  أول   23 العدد  وكان  العاشر، 
يرمز  بآخر  الغالف  فاستبدل  جديد،  ثوب  وفي  جديد 
العدد  هذا  وكان  الطبع،  في  والتوسع  التطور  إلى 
هو العدد الخاص بعيد األضحى المبارك لعام 1376هـ 
والذي صدر في ثمان صفحات منها صفحتان للبرامج، 

كما وأدخل على المجلة باب جديد وهو أخبار العالم 
رئيسًا  الطائي  عباهلل  محمد  وعين  أسبوع،  في 
الصادر   84 العدد  حتى  ذلك  في  واستمر  لتحريرها، 
تحريرها   رئاسة  تولى  ثم  من  1959م،  يونيو   26 في 
الخاص   25 العدد  وصدر  إبراهيم،  علي  إبراهيم 
البحرين،  إذاعة  تأسيس  على  عامين  مرور  بمناسبة 
التي  للكلمة  نبض  وأستهل  صفحة   16 في  فظهر 
الشيخ  العظمة  صاحب  له  المغفور  بإلقائها  قام 
البالد، وابتداًء من  حمد بن عيسى آل خليفة حاكم 
صفحاتها  عدد  فأصبح  والثالثين  السادس  عددها 
المجلة  صدرت   42 العدد  ومن  صفحة،  عشرة  اثنتي 
في 32 صفحة وكانت بداية ألن تصدر المجلة نصف 
وأكثر  تبويبًا  أكثر  صفحات  لها  تكون  وأن  شهرية 
نظامًا. ثم أدخل على المجلة فصالن جديدان هما 
نقد البرامج وبريد اإلذاعة والصحة وأغاني المطربين.

صفحة موكب الثقافة

وصدر العدد 50 عددًا خاصًا بمناسبة زيارة المغفور له 

صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى 

المملكة العربية السعودية، وكذلك بمناسبة معرض 

 58 العدد  من  وابتداًء  والتجاري،  الزراعي  البحرين 

خصصت صفحة للطلبة حلت محل األخبار العالمية 

موكب  بصفحة  تعرف  الصفحة  تلك  واستمرت 

إطار  في  المجلة  سارت  1959م  عام  وفي  الثقافة، 

جذاب وبنهج جديد وتزايدت الطلبات للحصول عليها، 

وزيدت الكمية المطلوبة من أعدادها حتى وصلت إلى 

أربعة آالف نسخة توزع عن آخرها، وفي سنة 1965م – 

إبراهيم علي  تحولت المجلة إلى دائرة اإلعالم وظل 

إبراهيم رئيسًا للتحرير حتى إنتقل إلى وزارة الخارجية 

وتولى رئاسة تحريرها األستاذ أحمد كمال وفي هذه 

السنة تنوعت مواضيعها وبدأت تهتم ببعض القضايا 

مرافق  لمختلف  اإلستطالعية  والتحقيقات  المحلية 

البحرين.

ورق مصقول وملون

باسمها  المجلة  240 سنة 1972م، ظهرت  العدد  وفي 

ملون  وبغالف  أكبر  بحجم  اليوم”  “البحرين  الجديد 

وزاد عدد صفحاتها وأصبحت من 38 صفحة، واقتربت 

فيها  كانت  حيث  الناس،  اهتمامات  من  مواضيعها 

والثقافية  واإلجتماعية  األدبية  المواضيع  مختلف 

الدائمون  محررها  لها  وأصبح  والعلمية  واالقتصادية 

وصدر معها ملحق أسبوعي من أربع صفحات، ومن 

المصورة،  المحلية  باألخبار  خاص  المصقول  الورق 

محمد عبداهلل الطائي
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البحرين،  اسمها  أصبح  ثم  شهريًا،  تصدر  وظلت 
المجلة  احتجبت  ديسمبر  عدد  1973م  عام  ومن 
إعدادها  بقصد  وذلك  شهور  لمدة  الظهور  عن 
العدد  من  وإبتداء  دائمة.  أسبوعية  مجلة  لتصدر 
249 خصصت الصفحة الثانية للفنون التشكيلية، 
أسامة  الفنان  رسم  من  زيتية  لوحة  عرض  وتم 
المجلة  وناشدت  اليمك”،  “بياع  عن  عبدالصالح 
الفنانين بمد المجلة بأعمالهم وفق النص التالي: 
زميلنا الفنان ... ابتداء من هذا العدد سنضع هذه 
الصفحة تحت تصرفك.. لقد خصصناها ألي عمل 
فني تشكيلي جيد سواء كان هذا العمل لوحة 
األول  العدد  صدر  1974م  مايو   6 وفي  تمثال،  أو 
األسبوعية  البحرين”  “هنا  مجلة  األصلي  باسمها 
 34 ومن  مصقول  غير  عادي  وبورق  أكبر  بحجم 
صفحة ثم 64صفحة مزودة بالصور الملونة، وتم 

والرياضية،  والفكرية  األدبية  مادتها  بتنسيق  االعتناء 
مع االهتمام بتاريخ الحرف الشعبية، والتراث الشعبي، 
على  وتعقب  والطرائف.  الصحفية،  والتحقيقات 
وحمد  غيظ  عبدالجواد  من:  كل  تحريرها  مسؤولية 
وجاءت  البسام،  خالد  يحريرها  تولى  الذي  المناعي 
والمواضيع،  اإلخراج  في  جديد  بتخطيط  المجلة 
وهذا  جديدة،  عناصر  ضم  للتحرير  جهاز  لها  وأصبح 
الجهاز أصبح مختصًا بالتحقيقات، وأما الجهاز الثاني 
فهو خاص باألخبار، وبدأت تضم بين صفحاتها أبوابًا 
العربية إلى جانب  ثابتة مثل األخبار المحلية واألخبار 

القراء،  مع  المرأة،  ركن  مثل  األخرى  الثابتة  األبواب 
األسبوعية  اإلذاعة  برامج  ملحق  األسبوع،  بريد 
الصدور  عن  اآلن  توقفت  وقد  والرياضة،  واألدب 
حيث سيتم انتقالها إلكترونيًا قريبًا وذلك لحرص 
المجلة  اسم  استمرار  على  اإلعالم  شئون  هيئة 

“هنا البحرين” ودورها المميز.

إبراهيم علي إبراهيم

أحمد سلمان كمال
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المحرق – السبت – قام اتحاد األندية الوطنية باحياء 
نادي  قاعة  في  بحفلة  والمعراج  اإلسراء  ذكرى 

البحرين بالمحرق مساء السبت.

الحفلة  شرف  ربعًا  إال  التاسعة  الساعة  تمام  وفي 
حضرة صاحب السمو ولي العهد المحبوب يرافقه 
شقيقاه صاحبا السمو الشيخ خليفة والشيخ محمد 
األندية  ممثلو  استقبلهم  وقد  الكريمة.  والحاشية 
الشيخ  السمو  صاحب  الحفلة  شرف  كما  الوطنية. 
الحفلة  برنامج  وقدم  الخليفة  عيسى  بن  عبداهلل 
اللجنة  رئيس  الحمر  عبدالملك  األستاذ  عريفها 
من  بينات  بآيات  الحفلة  وافتتحت  لالتحاد  الثقافية 
كمال  إبراهيم  محمد  السيد  رتلها  الكريم  القرآن 
حسين  محمد  حسين  األستاذ  االتحاد  كلمة  وألقى 
نيابة عن األمين العام لالتحاد استهلها بشكر حضرة 
لتشريفهم  والحاضرين  الشيوخ  السمو  صاحب 
في  والمعراج  اإلسراء  أثر  عن  تحدث  كما  الحفلة 

العالم االسالمي. 

ذكر  كلمة  المحمود  ابراهيم  الشيخ  ألقى  ثم 
الدعوة  بدء  في  وصحبه  )ص(  النبي  قاساه  ما  فيها 
الدين  ناهضوا  الذين  المشركين  ألذى  إحتمال  من 

اليوم  صباح  البحرين  غادر   – األحد   – المنامة 
بطريق الجو صاحبا السمو الشيخ سلمان بن دعيج 
في  الخليفة  مبارك  بن  عيسى  والشيخ  الخليفة 
وكان  دراستهما.  لمواصلة  لندن  إلى  طريقهما 
بن  حمد  الشيخ  سمو  المطار  في  وداعهما  في 
مبارك وسمو الشيخ حمد بن دعيج والسيد محمد 
كبير  وعدد  جواهري  عبدالحسين  والسيد  كانو 

من أفراد األسرة الحاكمة والتجار.

شيخان يتوجهان الى لندن 

بن  عبداهلل  والشيخ  الخليفة  سلمان  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحبا  اليسار  إلى  اليمين  من  أعاله  الصورة  في 
عيسى الخليفة ويظهر في الوسط ولي العهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وفي أقصى اليسار يبدو 

صاحبا السمو الشيخ علي بن محمد بن عيسى الخليفة والشيخ خليفة بن سلمان الخليفة.

االحد 15 كانون 2 ) يناير ( 28 رجب 1380 العدد 1025

سمو ولي العهد يحضر حفلة اتحاد األندية الوطنية
بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة ونادرة... 
مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار جدل 
ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من أبناء 

تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

اإلسالمي وتحدث عن أثر اإلسراء والمعراج إذ ابتلى اهلل 
به المسلمين ليرى صدق إيمانهم وتصديقهم لرسوله 
اإلسالم  عن  ارتدوا  اإليمان  ضعاف  أن  وكيف  الكريم 

لعدم ثبات ايمانهم.

وألقى  شندي  المعاطي  أبو  محمد  األستاذ  وقام 
بتصفيق  قوطعت  اهلل  موكب  في  عنوانها  قصيدة 

اإلعجاب من الحاضرين.

اإلسراء  عن  كلمته  في  نزال  وجيه  األستاذ  وتحدث 
ذكرهما  في  بحديث  واستشهد  تم  وكيف  والمعراج 
لإلسراء  المتناولة  المراجع  ببعض  استشهد  كما 
وتناولت  مركزة  نزال  األستاذ  كلمة  وكانت  والمعراج 

اإلسراء والمعراج من معظم جوانبهما.

الخليفة  محمد  أحمد  الشيخ  البحرين  شاعر  وكعادة 
اتحفنا بقصيدة رائعة في المناسبة ألقاها بالنيابة عنه 
السيد إبراهيم علي إبراهيم والتي كانت مسك الختام 

للحفلة.

وفي نهاية الحفلة ودع ممثلوا االتحاد حضرة صاحب 
السمو ولي العهد وأصحاب السمو والشيوخ والحضور 

شاكرين لهم تشجيعهم.

الشيخ ابراهيم محمد المحمود وهو يلقي كلمته 
الوطنية  األندية  اتحاد  أقامها  التي  الحفلة  في 
في قاعة نادي البحرين بالمحرق بمناسبة ذكرى 

االسراء والمعراج.
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مجلس عبدالحكيم الشمري
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مجلس عبداللطيف جناحي
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ذكريات من أيـام زمان

مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق والتي تأسست عام 1919م

سينما عوالي المفتوح )الخارجي( عام 1941 – 1944م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى التقاؤه 
بطلبة البحرين في لندن، والصورة عبد العزيز كانو، جيمس بلجريف وسفير 

المملكة العربية السعودية والسيد خليل شكيب وذلك عام 1953م

أفراد من الفرقة الموسيقية التابعة للجيش البريطاني يسجلون في إذاعة 
البحرين في منتصف الخمسينات

في عام 1959م أصدرت حكومة البحرين دائرة المعارف  	•
قانونًا ألول مرة يحل فيها المدرسون البحرينيون محل 

المدرسين القادمين من الخارج

تم إصدار أول تقرير خاص بالتعليم في البحرين عام 1927م 	•

تم بناء مدرسة مستقلة  للصناعة في عام 1941 م  	•
)مدرسة الصنائع الحكومية بالمنامة(

كان يجلب البترول والكيروسين للبحرين قبل استكشاف  	•
البترول عام 1932 م وذلك الى العام 1936 م حيث أن شركة 

بابكو لم يكن لديها بترول قبل استخراجه بالشكل التجاري.
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صورة نادرة ألحدى األسواق الشعبية في األربعينات

شارع الشيخ عبد اهلل بالمنامة وفي الصورة 
مكتبة العروبة

افتتح الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة )وزير المعارف( مدرسة السلمانية 
للبنين عام 1957م

مكاتب يوسف بن أحمد كانو في المنامة في الخمسينات فرقة الهجانة التابعة للشرطة 

بطولة البحرين المفتوحة للغولف عام 1976م
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